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РЕФЕРАТ

У магістерській роботі розглянуто проблематику формування інформаційно-
мережевої культури бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів. 
Охарактеризовано сучасні концепції та стан дослідження бібліотечно-
інформаційного обслуговування. Висвітлено вплив інформаційно-мережевої
культури на бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів. У даній 
роботі описані сучасні тенденції та шляхи модернізації бібліотечно-
інформаційного обслуговування юнацтва в умовах становлення інформаційного
суспільства.

Ключові слова:бібліотечні установи,бібліотечно-інформаційне обслуговування, 
інноваційні інтерактивні канали, модернізації бібліотечно-інформаційного 
обслуговування юнацтва.

In the master's work the problems of formation of information and network
culture of library and information services of users are considered. The modern
concepts and the state of research of library and information services are
characterized. The influence of information and network culture on library and
information maintenance of users is highlighted. In this paper, modern tendencies
and ways of modernization of library and information service of youth in the
conditions of formation of the information society are described.

Key words: library establishments, library and informational service,
innovative interactive channels, modernization of library information service of
youth.


